LAUSUNTOPYYNTÖ
Virasto tai liikelaitos

Sosiaali- ja terveysvirasto

LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN NIMIKEMUUTOKSIA JA TEHTÄVÄKOHTAISTEN PALKKOJEN KOROTUKSIA
NYKYISEEN TEHTÄVÄÄN LIITTYVÄT TIEDOT
Tehtävänimike

Vakanssinumero

4 uutta virkaa
Osasto / Työyksikkö

Palvelussuhteen laji

Perhe- ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö
Vakanssin tehtäväkohtainen palkka (perustuntipalkka)

KVTES

TS

Vaadittu koulutusaste tai tutkinto

Ylempi korkeakoulututkinto
Vakanssi / tehtävä on
Avoin

Virka

Työsuhde

Sovellettava sopimus
OVTES
LS
TTES
Hinnoittelutunnus (KVTES) / palkkaryhmä, TVAvaativuusluokka (TS)

Henkilön nimi
Täytetty
Projektitehtävä

MUUTOSESITYS
Uusi nimike

Työyksikön muutos

Aikuissosiaalityön päällikkö
Vaadittu koulutusaste tai tutkinto

Sopimusalan muutos

Ylempi korkeakoulututkinto
Uusi tehtäväkohtainen palkka
(perustuntipalkka)

Hinnoittelutunnus (KVTES) / palkkaryhmä, TVA-vaativuusluokka (TS)

4451,29
Miten olette päätyneet esittämään ko. palkkaa? Onko palkkaverrokkia?

Sosiaali- ja terveysviraston jaospäällikkötasoisen päällikön palkka
Palkankorotuksen perusteena
Uusi tehtävä (vallitseva taso)
Muutospäivämäärä

Tehtävän vaativuuden olennainen muutos (liitteeksi uusi ja vanha tva-kuvaus)

1.1.2017
Esitys ei edellytä täyttöluvan
Tehtävään tullaan hakemaan
Tehtävästä on jätetty täyttölupahakemista
täyttölupaa
esitys kaupunginkansliaan
Perustele nimikemuutos ja / tai tehtävässä tapahtunut oleellinen muutos, jonka perusteella esitätte palkantarkistusta

Tehtävä on vapautettu täyttöluvista

Neljän uuden vakanssin perustaminen. Nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön toiminta muuttuu (mm.
perustoimeentulotuen kelasiirto, työllisyydenhoidon keskittäminen kaupunginkansliaan,
vastaanottokeskustoiminnan muutokset), minkä johdosta jäljelle jäävät toiminnot on jaettu neljään alueelliseen
toimintakokonaisuuteen. Kullakin jaospäälliköllä on sama tehtävänkuva ja lisäksi kullakin on matriisimaisena
toteutettava kaupunkitasoinen kehittämisvastuu. Viranhaltijalain 24 §:n mukaan perustellusta syystä toiminnan
uudelleen järjestelyn yhteydessä viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen. Liitteenä uusi tva.
Palkankorotukset tulee toteuttaa omien palkkamäärärahojen puitteissa. Perustele miten pysyvä palkankorotus rahoitetaan (esim. toisen tehtävän lakkauttaminen).
Mistä säästetään?

Uusien vakanssien perustamisen yhteydessä lakkautetaan neljä nykyistä jaospäällikön vakanssia (032593,
084028, 032596 ja 032595). Viides nykyinen jaospäällikön vakanssi 032594 muutetaan palvelujen uudistamiseen
liittyvän kehittämisen projektipäällikön määräaikaiseksi vakanssiksi (palkkataso 3970 €), jonka lausuntopyyntö
toimitetaan myöhemmin. Projektipäällikön vakanssin muutoksesta säästyvillä rahoilla katetaan kahden
aikuisssosiaalityön päällikön vakanssin palkkojen korotus 262,35 € x 2 / kk eli 524,70 € / kk.
Puolto:henpa Sari Kuoppamäki 23.9.2016, puolto: op Tiina MÄki 26.9.2016
Esityksen valmistelijan nimi ja puhelinnumero

Esittäjänä viraston / liikelaitoksen päällikkö

19.9.2016

Maarit Sulavuori, puh. 62401

va sotep Juha Jolkkonen 27.9.2016

SL 20 Lausuntopyyntö koskien
nimikemuutoksia ja
tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksia
12.1.2016

Päivämäärä

Kaupunginkanslian lausunto
Puolto
Puolletaan esityksen mukaan

Muutos
Puolletaan muutoksin

Ei puolleta
Perustelut

Puolletaan myös uusien virkojen perustamista. Virkapäätöksen esittelytekstiin tulee lisätä kommentti:
kaupunginkanslialla ei ole päätöksen osalta huomautettavaa.
Lisäksi päätöstekstissä on hyvä todeta, että nimikkeeseen ja palkkaan on saatu puoltava nimike- ja
palkkalausunto kaupunginkansliasta 1.11.2016.

Päivämäärä

Lausunnon antaja / Kaupunginkanslia

Lausunnon antaja / Kaupunginkanslia

1.11.2016
Asta Enroos

Matti Malinen

